
Interview af Nina og Louise 

 

Super, så prøver vi igen 

Så hvem har du mistet og hvor tæt var i på hinanden? 

Det var et lidt komplekst spørgsmål, fordi jeg har mistet min mormor og da jeg var barn var jeg 

rigtig tæt ved hende. Min mor har altid haft en tendens til at ødelægge familierelationer, gennem 

hele hendes liv og sådan har det altid været. Så jeg så hende ikke i mange mange år også 

sidste sidste år fik jeg et brev fra min onkel, så min far var sådan lidt, vil du gerne læse et brev 

fra din onkel? Min onkel? For jeg kunne slet ikke huske dem derover. 

Ja. 

Så jeg læser det der brev Hvor det så er jeg får afvide jeg har en mormor, jeg har en moster, jeg 

har rigtig mange familiemedlemmer der egentlig savner mig. Sorry jeg bliver lidt grådlabil, jeg 

håber stadig men kan forstå hvad jeg siger. 

-Det er helt fint. 

-Det er fint, det er et tungt emne. 

Jeg fik af vide gennem brevet, der var en familie der savnede mig rigtig meget derover, og jeg 

skrev bare hurtigt tilbage til ham efter jeg fandt ud af hvad han hed jo, og kontaktede ham på 

facebook og fik kontakt til hele den familie. For jeg simpelthen så nysgerrig fordi det var en 

familie jeg havde fået af vide var noget helt andet end hvad det egentlig var. Jeg havde fået 

mange løgne af min mor af vide om det var nogle forfærdelige mennesker der ikke ville mig det 

noget godt. Og de havde fravalgt mig gennem hele min opvækst. Det er løgn, min mormor 

havde savnet mig rigtig meget i alle de år. Så det sidste halvandet år havde jeg været rigtig 

meget over ved dem, for at catche op på alt jeg havde manglet. Og til trods for ikke at have set 

min mormor i så mange år, så var jeg stadig rigtig tæt ved hende, fordi hun havde set mig som 

barn. Jeg kunne bare ikke huske hende. Så hun havde en hel masse at fortælle mig og det var 

jeg jo vildt glad for, så det sidste halvandet år var sådan det skønneste år, hvor jeg har lært 

noget af min familie at kende, jeg har jo stadig væk resten af dem, men jeg har lige mistet 

mormoren, så det var lige en del af pakken der røg.  

-Jo. 

Fast foward til lige før jul, hvor jeg får et opkald fra min onkels kone, der hedder -, hvor hun 

siger til mig hey “falsk kælenavn”, din egen onkel ikke kan ringe til dig og fortælle dig det, fordi 

det er hans mor, han er helt ude af den. Han kan ikke selv få det ud, men det er min mormor har 

fået brystkræft. Jeg får af vide det er godartet, det er ikke vi skal ikke være bekymret, hun skal 

nok komme igennem det. Det mest bekymrende var at hun skulle have kemoterapi, fordi 

kemoen er kendt for at dræbe mere end selve brystkræften. Det gik egentlig fint, hun var ved 

godt mod i flere måneder, før diagnosen. Hun havde fået noget medicin nogle uger før og lige 

pludselig går det ned af, og det var i løbet af et døgn, fordi jeg fik et opkald dagen før, hvor jeg 

fik af vide  hun havde været oppe og gå en tur. Hun følte sig frisk og hun følte sig glad og hun 

glæde sig til at hun engang ville få sin energi og sine smagsløg, så alt ville smage godt igen. 

Fordi Kemoen ødelægger hendes smagsløg åbenbart. Morgenen efter så dør hun. Min onkel 

blir ringet op tidligt om morgenen, sådan klokken 6 om morgenen og han skynder sig derud og 

de sidder og har det sidste grin med mormor. Hun siger så hun elsker hele familien også bare --

, og hun var glad for at have fået samlet op på alt muligt. Jeg fik en helt vildt masse af vide ikke. 

Men så var hun død. Så blev jeg ringet op klokken 9 om morgenen og fik afvide at hun var død 



hertil morges og de ville lige lade sove og lade mig vågne på det, så jeg ikke behøvede at være 

pisse træt og få af vide at mormor var lige død, men nej jeg fik lov til at sove indtil klokken 9, og 

det er jeg faktisk taknemlig for. Så jeg i det mindste ikke var helt smadret den dag. Ja også 

Januar før corona krisen den ramte, så var jeg til begravelse. Og til trods for jeg ikke havde set 

hende i så mange år, så følte jeg stadigvæk at hele den familie, der er så mange der ikke ved 

hvem jeg er rent konkret, men de ved jeg var en del af familien. Og det følte jeg også den dag, 

de følte også bare min mormor ville have haft jeg var der, til trods vi ikke havde decideret fysisk 

tætte, så var vi stadig mentalt tætte efter så mange år.  

-Ja. 

-så ja, uha. 

- Det er lidt et tungt emne, det ved vi godt. 

- ah puha, det går nok, Jeg har ikke noget imod at snakke om det. Min hjerne begynder bare 

automatisk at være sådan hmm, tårekanaler funktion. 

- Du skal også sige til hvis du på noget somhelst tidspunkt får brug for en pause eller et landet i 

den stil. 

- Det skal jeg nok, det tænkte jeg nok, det var allerede faldet mig ind. Det var ikke noget 

problem. 

- Nej, selvfølig ikk. 

- Nej, det tænker jeg ikk. Men jeg er okay, bare rolig. Jeg bliver bare nogle gange lidt grådlabil. 

- Det skal man have lov til. Altså nu nævnte du selv begravelsen, nu er det ikke særlig langt tid 

siden,  kan du huske rigtig meget fra begravelsen? 

- Jeg kan huske det meste af det, ja. Jeg har adhd og jeg knytter rigtíg meget minder til følelser 

og jeg havde ikke andet end følelser den dag.  

- Nej. 

- Jeg kan huske det meste af dagen.  

- Er der noget du husker som særlig godt eller noget der betød mest for dig, i løbet af den der 

begravelse? 

- Altså, da vi var til begravelsen, efter vi kommet og sådan sagt hej til alt og alle og hun var 

blevet, altså hun skulle til at blive kremeret, min mormor havde bedt om en ekstra rose, en 

singulær rose, som jeg skulle have lov til at ligge oven på kisten, hvis jeg kom. Og der var en 

rose til mig og jeg kom. Og jeg husker det rigtig meget, fordi det ser jeg som en mormors måde 

at sige at jeg også havde lov til at sige farvel. Så for mig betød det rigtig rigtig meget. Og i form 

af vi ikke var så tætte, så gav hun mig stadig en rose. 

-Det kan jeg godt forstå. Er der noget du godt kunne have tænkt dig, der blev gjort anderledes 

ved begravelsen? 

- Altså for mig var det en af de første begravelser, jeg nogensinde havde været til, fordi da jeg 

var lille, da havde jeg en papbedstemor, og da fik jeg ikke lov til at komme med og jeg har ikke 

mistet særlig mange. Men på en lande måde vil jeg ønske, at der havde været mere tid, for det 

hele gik alt for stærkt. Til at sige farvel. Det virkede lidt som om der var lidt tidspres på, at det 

skulle bare overstås. Og jeg ved godt det kan være et valg fra familien, at vi ikke skulle gå og 

tynges så længe over det. Men det ville bare være rart, hvis det havde taget mere tid af, altså 

der var tid til at sørge, for det føltes rigtig hurtig som om, der er ikke tid til at du kan sørge. 

-Ja.  



-Fordi alting er så skemalagt og det gik så stærkt. Og jeg følte ikke jeg havde tid nok til lige at 

sidde og samle op på hvad der blev sagt om min mormor. En af de få ting jeg ikke kan huske,  

der var en lang tale, jeg kan kun huske meget brudstykker af den, fordi det gik så stærkt. 

-Ja. 

- Det var som om det bare lige skulle læses højt, så folk ved det, også skal vi videre. Altså han 

mener det jo nok godt, den der kære præst, men det gik bare så stærkt. 

-Ja. 

-Jeg tror hele begravelsen var færdig i løbet af en halvanden time, det synes jeg måske er for 

lidt tid til det. 

-Ja, okay. Det virker også meget kort. 

-Jamen det synes jeg ihvertfald, det var  halvanden- to timer var det ikke, undskyld det var bare 

lige min kæreste. Min mormors begravelse var det ikke sådan halvanden-to timer, det var ikke 

meget mere end det. Ja, puha. Ja jeg ved ikk. Jeg vil måske også bare ønske at til begravelsen, 

jeg ved ikke, der var ikke rigtig tid til der var nogle der kunne komme op og snakke om -- min 

mormor. Det var mest bare præsten der kørte showet. Jeg ville ønske vi som familie havde 

noget mere input og muligheden for at kunne gå op og snak. Men præsten kunne jo have sagt 

hey alle sammen jeg var også glad for min mormor.    

-Ja, selvfølige en der ikke kender hende, vil altid det være lidt anderledes når det er ham. 

-Det er lige det, det er sådan, det er ikke for at være den der ego centreret narrøv, hey kig på 

mig ikk, men det ville have været rart på en lande måde, at kunne have stillet sig op og kunne 

have fået flere indtryk, så jeg kunne have fået flere indtryk fra de andre familiemedlemmer. 

Hvordan havde i oplevet --- ? 

-Ja. 

-Hvem var --- for jer, for mig var --- en mormor jeg manglede i mit liv, som jeg fik igen men 

meget kortvarigt. Men  er taknemlig for alligevel. Jeg ville gerne have vidst mere, hvis det gav 

mening. 

Ja, helt sikkert. Hvordan husker du hende bedst nu, altså går du ned på gravpladsen eller har 

du nogle?  

-Det kan jeg desværre ikk.  

-nej okay. 

-Gravpladsen ligger hele vejen over på sjælland i noget der hedder kirke hyllinge på 

Nordsjælland.   

Ja okay, jeg ved hvor det er. 

-Hun er begravet i kirke hyllinge, så det er jo lige lovlig langt væk fra --- hvor jeg bor. 

-Det fair nok. 

-Det er det. Jeg kommer ikke og besøger det så ofte, men jeg får tit billeder fra min onkel og min 

moster, når de ligger nye blomster på eller et andet. Så får jeg heldigvis opdateringer,  så 

sender de sender billeder og de snakker også med mig nogle gange om historier om mormor. 

Om hvordan jeg var som lille, den korte tid de fik lov til at se mig hele flokken. Jeg har også fået 

en hel masse billeder af min mormor efter begravelsen. HVor jeg sidder sammen med min 

mormor, så husker jeg min mormor, som værende den kærligste kvinde, med så meget krudt i 

røven og en mund der aldrig kunne luk. Hun snakkede hele tiden, altså det var så skønt. Mange 

finder det pisse irriterende når svigermor, eller deres mormor eller bedstefar bare ikke gider 



lukke røven og kyler vand ud kæften hele tiden. Men for mig har det bare været manglet, så jeg 

husker hende bare som et snakkende vandfald, der ikke havde andet end kærlighed at give af.         

-Så gætter jeg også på, de billeder og historier gør du husker hende nu? 

-Jamen jeg husker hende fra den korte tid jeg havde med hende.  Og jeg har kun et meget 

svagt minde fra da jeg var lille. Og det var at, det ikke sådan relevant i forhold til emnet, men 

min --- er sådan en alkoholiker der har været voldelig. Og det er sådan, at det eneste minde jeg 

har som barn, er min mor og min mormor, de står og skændes og min mormor tager mig ind og 

holder mig. Mens min mor står og råber og skriger. Så jeg kan bare huske min mormor, som en 

der altid har villet beskytte de små i flokken.  

-Ja.   

-Det har jeg været takknemlig for. Jeg husker hende bare som værende så kærlig og varm og 

ikke kun i minder, men også i fortællinger kan jeg høre, hvor hjertevarm hun har været overfor 

alt og alle.  

-Ja. 

-Det var rart. 

-Forståeligt, okay vi har egentlig et spørgsmål der hedder, Hvad er for dig den vigtigste grund til 

at tage til begravelsen? 

-Der har jeg det sådan lidt, det afhænger af hvem du er og hvorledes, for mig var det vigtigste 

præcis ved den her begravelse, var at jeg bare kunne være der. Fordi jeg har ikke fået lov til at 

være der i hele min barndom og hele min opvækst. Jeg har en fætter og en kusine, min fætter 

han er den fedeste gut at hænge ud med altså. Han er så dejlig og 2 år yngre end mig tror jeg, 

og det er bare sådan, ej det kan ikke passe, han er 3-4 år yngre. Men det er bare sådan, det er 

pisse hyggeligt og hvor fuck har du været hele vores opvækst, ja i lige måde fætter. Jeg ved det 

sku ikke, det vigtigste for mig var bare at kunne få lov til at være der. Når jeg ikke har kunne 

være der i løbet af min opvækst.  

-Ja. 

-Jeg er bare sådan, hvis ikke man føler det vil være værd at være der for en selv, så skal man 

ikke tage afsted.   

-Nej. 

-Det vigtigste er du nok ser det objektivt, at du har lyst til at være der. Det nytter ikke du kommer 

til en du ikke vil være til. Begravelse skal være for at gavne dig som individ til at sige farvel. Ikke 

for tvinge dig til at sige farvel. Hvis du ikke har hjerte og sind til at sige farvel lige nu, så gør det 

20 år senere med en buket roser på graven. Altså tag din tid.   

-Ja. 

-For mig var det bare vigtigt at kunne være der. 

-Helt sikkert.  

-Jah 

-Kan du huske hvem der traf de praktiske valg til begravelsen?  

-Det var så vidt jeg ved min onkel og hans kone. På lige fod med præsten der tog det mest 

kirkelig. De fik  nogle til at hyre det, for det gik vildt stærkt, efter min mormor døde gik det vildt 

stærkt. Der gik et par dage fra min mormor døde, til de fik hende begravet. For de ville ikke 

have hun skulle ligge op, de ville bare gerne have hende ned i jorden. Så det gik ret stærkt også 

var det også bare familie og venner, der hjalp til på at få styr på tingene. Familie og venner kom 



med mad til efter hygget og andre kom med sodavand. Ja, det var hele familien der hjalp 

hinanden med at få styr på det.  

-Ja. Ved du om det var nogle ønsker din mormor havde inden eller var det noget der taget til? 

-Jeg ved at min mormor gerne ville blive begravet i  ramløse hvor hun kom fra, men så skulle de 

flytte min morfars grav, ---. Han døde da jeg var meget meget lille. Også tog vi som familie et 

andet valg, der hed at vi fik hende begravet ved sin mand istedet. For vi kunne ikke få flyttet --- 

urne. Så vi fik hende bare derhen istedet for.  

-Ja, okay. Okay også har vi det sidste spørgsmål. Jeg ville hører om der er noget som du ville 

ønske blev gjort anderledes i hele den her proces? 

-Jeg er ikke helt sikker på, jeg ved hvad du mener med proces. Taler i også bare før hun døde 

eller?  

-Nej, jeg tænker i hele den her begravelses proces og hvordan det foregik, både til selve 

begravelsen og efter. 

-Jeg tror på en måde vi har været inde over det, men hvis du har noget mere.  

-jeg tror på en lande måde, jeg ville ønske det blev bedre forklaret hvad der egentlig skulle ske. 

Jeg følte bare lidt jeg fulgte efter en flok. Også var der nogen der var sådan, --- skub dig frem af. 

Også fik jeg den der rose, det var det eneste jeg vidste med den der rose der, men jeg havde 

ingen ide om, hvornår det var eller hvordan og hvorledes. Det var simpelthen, det var lidt kaotisk 

og  lidt hektisk  og svært at holde styr på.  

-Ja.  

-Ja. 

-så hvis det var lidt mere skemalagt, for hvordan og hvorledes. Om det var noget kunne få lige i 

en folder eller det lige stod oppe i hjørnet i småt, i de der tids ting, på de der salme lister, bare et 

landet, så jeg lige ved hvad skal vi og hvornår skal vi noget. 

-Ja.   

-Så, ja. 

-Så har vi faktisk ikke mere, eller har vi? 

-Jeg har noget uddybende. Du nævnte du engang imellem får tilsendt nogle billeder engang 

imellem fra gravstedet, hvor får du sendt det henne? 

-Jeg får dem som regel over sms eller over messenger, ellers får jeg lige sådan konvolut i 

posten, hvor der lige ligger ti billeder af min mormor. 

-Ja. 

-Fordi de lige har fundet nogle flere billeder eller et landet. Det er forskelligt ellers er det bare 

igennem facebook, hvor  min moster er emotionel og ligger billeder op af mormor. Og så 

gemmer jeg det bare lige, for at have det. 

-Ja. 

-Ja, 

-så ja.   

-Har du andet, Nina? 

- Det tror jeg ikke umiddelbart. 

Tak og farvel. 


